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Domnul director general a scris primarilor

Domnul primar îi scrie 
domnului director general

■ STIMATE DOMNULE DIRECTOR GENERAL 
AL RAH PETROȘANI,

Cunoscând problemele dumneavoastră majore 
în asigurarea funcționării minelor din Valea 
(Jiului, în reajustările structurale care se impun 
In redresarea producției de cărbune, esențială 
șl pentru asigurarea producției și consumului 
ide energie termică către populație, n-am îndrăz
nit să vă deranjăm pentru a vă implica într-o 
sferă de probleme care revin, exclusiv, admi
nistrației.

Fără nici cea mai mică intenție de a vă 
descuraja în eforturile dumneavoastră în direcții 
exterioare RAH, vă aducem la cunoștință că 
ău avut loc două runde de convorbiri cu condu
ctei ea FET Paro.șcni în lunile august șl septem
brie. fn care s-au soluționat metodele de deblo
care financiară între RAGCL Petroșani șl FET 
Faroșeni. absolut obligatorii pentru reluarea 
livrării d agent termic.

Oferta dumneavoastră de ajutor vls-a-vis de 
noi ar avea o consistență reală dacă ați interveni 
pentru ca exploatările miniere să-și lichideze

datoriile de circa 200 milioane lei către asocia
țiile de locatari, datorii provenite din gratuități 
neonorate la termen (spre exemplificare EM A- 
ninoasa este restantă la plata gratuităților do 
peste un an).

Vă rugăm de asemenea, ca pentru viitor, în 
vederea acumulării unor datorii similare, să 
dispuneți'punerea la punct a unul grafio de 
plată sistematic, eventual la chenzina a doua, a 
gratuităților pe care le acordați salariaților dum
neavoastră.

Vă mulțumim pentru intenția de colaborare 
fructuoasă, rugându-vă să aveți în vedere că o 
îmbunătățire a confortului termio al populației 
depinde în mare măsură de asigurarea apei reci 
la a cărei economisire din rețeaua orașului — 
RAH Petroșani poate participa direct prin asi
gurarea surselor proprii de apă la exploatările 
miniere.

Cu deosebită stimă,
Tng. GIIEORGUE BERC A.

Primarul Municipiului Petroșani

Inevitabilul trebuie să se 
producă: 

începând cu data de 2 noiembrie 
1993, ziarul „Zori noi” iși va 

schimba denumirea in 
-=MATINAL~-

Listele pentru plăti la
Sistemul Vitalis, 

punctul Hațeg, vineri, 
22 octombrie; 1329-1403
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Ieri dimineață, niște oameni disperați și buteliile lor 
goale au blocat circulația

NOI LE SCRIEM TLTlROR CĂ...

La iarnă la poartă, e-o pisică moartă!
... E t'Ximnă și-i frig, seniori! E frig! Daca 

toamn i ți-o mai liniștești cu un hamburger, hot- 
dog sau cu o bere (care echivalează, în calorii, 
eu un pui) cq frigul na e de glumit. Asta intră 
In oase și nu iasă decât când te conduce Puiu 
la „discotecă Ia Moțata", cu flori pe piept, cu 
valu-n nas șl cu pantofii legați cu tifon. De-aia 
zic: Fiig, nene, frig!

Am și uitat că n-am avut apă caldă tot anul, 
Dă o dracului de apă caldă, numai bine, Jegul 
acumulat peste an ne poate apăra de frig toată 
iarna! Numai că, să mă ierte Dumnezeu și Țurnă 
(cu care am vreo câteva procese!) dar ce se 
întâmplă cu noi, cetățenii caro trăim în Valea 
Jiului, e de domeniul „Epocii de aur“. Păi, fra
ții mei albi, până prin '89 când auzeau ăia în
scăunați! do Valea Jiului, le tremurau izmenele 
pe el, cât erau ei de Ceaușeștl, Postelnici, Dinei, 
Verdvți sau Bobi... Nu trebuie să uităm că, cel 
puțin după 77, nc am bucurat de o atenție eu 
totul specială. Dacă nu era carne în toată țara, 
aici o găseai, dacă trăgea tov. Resiga un sem
nal, veneau mașinile cu butc-lii. Și altele...

Gu, după bulibășeala din decembrie ’89, s-a 
schimbat „calimera", asta e altceva. Plimbările 
la București cu Miron Cozma în frunte „ne-au 
adu, victorii multe". Guvernanții, unele ministere 
și departamente, firme mari din țară și chiar 
din străinătate, când aud de Valea Jiului se 
feresc ca dracu’ de tămâie. Și iată unde am ajuns. 
Pe vremuri, se spunea că cine bea apă din Valea 
Jiului nu știu ce și nu știu cum. Acum poate 
oricine sâ bea dar cu restricții. Sau...

...Prin definiție, minerii sunt cea mai curată 
clasă socio-profcsională. Categoric, pentru că 
sunt ncvoiți să facă baie in fiecare zi după șut. 
Pentru cc-au făcut — îmboldiți de „Eminescu 
în mizerie" n-o să-i spele nici apa Oceanului 
Planetar. Dar asta e altceva. Făceau baie doar 
ei la mină. Ce-ar fi însemnat să-și la muierile 
și copiii (că n-aveau apă caldă acasă) și să-l ducă 
la mină să se „lăieze". Era o aglomerație, mai 
ceva ca la Michael Jackson...

De ce spun toate astea? Pentru că vine iarna 
șl ne trezim descopcriți cu... căldura. Domnul 
director general, un om de omenie .și bine inten
ționat, scrie la primari. Domnul primar Berea 
la Petroșani îi scrie .și dânsul d-luț director 
general. Din scrisoarea de mai sus, se poale ve
dea că nici Primăria n-a stat ou mâinile în sân. 
Bine-bine, zicem noi, asistând la această plină 
de politețuri corespondență, dar ce ne facem cu 
«ăldura? l’o vennea ăluia de la Ghencea — 
civil, în 15 octombrie se dezmorțeau caloriferele. 
Cu scrisori, putem să tot suflăm în pumni până 
ne-apucă băzdâcul ,

...Asta e problema. Iarna c la poartă, iar la 
poartă e o pisică moartă! Dacă o tot aruncăm 
din ogradă In ogradă, riscăm să prindem Sfânta 
Varvaia, Sfâutui Nicolae, Crăciunul. Anul Nou, 
Sfântul Vasile, Slântul Ion (nu llicscu)... și chiar 
Sfântul Așteaptă tot cu încălzire... centrală. 
Adică, facem focul în centrul casei. Arzăle-ar 
locul de vremuri!

O mână caldă de la degeratul!
Mircca Bl JORESCU

Mineriada
Ieri dimineață, în zona „Da

cia" a cartierului Aeroport peste 
100 de oameni însoțiți de câte... 
una goală (butelie de aragaz), au 
blocat circulația pe DN 66 A. 
Este o nouă formă de protest 
(să recunoaștem, civilizată) pe 
care o adoptă cetățenii Văii Jiu
lui, în sincera și justificata lor 
dorință de a trăi mai bine.

Nenumăratele semnale din ul
tima perioadă se pare că au fost 
doar o frecție la un picior de 
lemn, nimeni dintre cel răspun
zători de problemele sociale e- 
xistente în Valea Jiului negân- 
dindu-se că, de fapt, au fost aleși 
și puși acolo de oameni, pentru 
a le apăra interesele.

Am fost la fața locului șl am 
stat de voi bă cu mulți dintre

buteliilor
acești oameni disperați. Unii aș
teaptă, încă din luna mai, să la 
vină rândul la deja celebrele 
tichete de butelie. Ne întoarcem 
la tichete, pentru a vă spune câ, 
în decembrie ’89, am crezut că 
ne-am luat rația de libertate, fără 
să prevedem că o să ajungem să 

respirăm și aer raționalizat.
Ne facem datoria să semnalăm 

doar acest aspect banal : bloca
rea unei șosele. Dar. in momentul 
in care oamenii aceștia vor ieși 
nu numai cu buteliile, ci și cu 
focoasele pe străzi, oare cine va 
fi cel țintit ? Președintele țării, 
primul ministru, prefectul, pri
marul, directorul general, sau, 
așa cum am pățit noi ieri, tot...

Mircea BUJORESCU ■
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Cine limbă lungă are/va săpa cinci ani la sare 
RĂSUNĂ VALEA

în atenția veteranilor de război
Filiala Petroșani a Asociației Veteranilor de Război anunță 

membrii săi care s-au înscris pentru obținerea unui loc de veci in 
cimitirul orașului, că în data de 21 octombrie 1993 (astăzi deci' 
va avea los adunarea generală a acestei asociații. Pe lângă atri
buirea locului respectiv se vor discuta și alte probleme adminis
trativo legato de gospodărirea viitorului cimitir.

Adunat ea va avea loc în sala de ședințe a primăriei munici
piului.

Totodată rudei® veteranilor de război sunt rugate ca in caz 
de dece»> să re prezinte de urgonță la Fiii.dă, cu legitimația celu! 
deoedat, pentru scoateie* din evidența.

j
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' CINE LIMBĂ LUNGĂ
I ARE
iVA SĂPA CINCI ANI LA 
i SARE

(Contribuții Ia o adevărată istorie a mișcării muncito
rești și a Partidului Comunist din România)

Argument la revenire
După apariția paginii „Ilegaliștii — oile negre 

nle sistemului" în ziarul la care trudim, am ho
tărât să ne prezentăm cu ea la cea care ne-a 
inspirat condeiul.

z\m investit, din leafa noastră de redactori, 
o sumă importantă în câteva savarine. Surpriza 
dumneaei a fost sinceră și ne-a emoționat. S-a 
ridicat cu greutate și ne-a sărutat ca pe niște 
„foști uteciști".

Intre două prăjituri mâncate cu poftă, ne-a 
mai povestit: alte întâmplări din trecutul de 
viața și de luptă al comuniștilor din Republica
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Populară Romînă. Faptul că am revenit asupra 
acestui subiect ne-ar putea cataloga drept nos
talgici ai perioadei de tristă amintire din istoria 
acestei țări. Întâmplări care se află la granița 
dintre râs și plâns și a căror prezentare obiec
tivă, acum, poate- da naștere unui umor invo
luntar. Dar, la vremea aceea, partidul nu glumea. 
„Cine limbă lungă are/ va săpa cinci ani la 
sare" era sloganul partidului unic. Faptul că 
putem relata și altfel de secvențe din istoria miș
cării muncitorești, așa cum a fost ea cu adevărat, 
fără retușuri ne scutește, credem, de acuze.

Tovarășa Csiki desparte pământul de ape:

„Primui prim - secretar a 
fost un legionar înfocat”

Printre amintirile Zamfirei Csiki, bine fixate în memorie, se 
număra și aceea legată de primul prim secretar comunist al Petro- 
șar.iului. Acesta se numea Botariu și venise de la Arad, de la 
CFR. Faptul că vorbea ca un dictator le-a dat de bănuit foștilor 
ilegaliști, „ăs’a trăbă să fi fost legionar."' Păstrând o anumită dis
tantă adevarații comuniști nu s-au lăsat însă, impresionați de 
aroganța acestuia Mai mult chiar, iov. Csiki își amintește cum, 
într-un schimb de replici — fiind jignită — a ripostat ferm: „As
cultă tovaiășu’ secretar, dumneata nu cunoști femeile din Petro
șani, clar eu dacă le mobilizez, te bat până ceri apă rece! Știi asta? 
La prime ședința, de la „casina mică", primul secretar a recunoscut, 
public că greșise.

Vigilența proletară i-a determinat pe comuniștii cu experiență 
să verifice bănuiala legată de trecutul legionar al tov. Botariu. 
tn acest scop este trimis la Arad un tovarăș de nădejde să ia 
legătura cu cineva, de încredere de acolo.Cu fostul comandant 
al Poliției. Discuțiile de la Arad au confirmat bănuielile. Botariu 
fusese într-adevăr un legionar înfocat „care o bătut la jidani"

Mecanismul aparatului de cadre este pus în mișcare. Cel care 
era nr 1 în ierarhia de partid la Petroșani, este mutat la Caran
sebeș, director la o fabrică. Aceasta a fost „mutarea nr. lu. Cei 
neinițiati In jocurile de culise, s-au arătat dezamăgiți, văzând că 
„omul lor" este promovat, în loc să fie mazilit. Stăpână pe situație, 
tov. Csiki îi liniștea părintește: „lăsați-1 în pace, să se hodine un 
pia, ca domn1. După trei săptămâni a avut loc „mutarea nr. 2". 
Tov. Botariu a ajuns înapoi la Arad, la CFR. de unde venise.

Ca să înțelegem corect întreaga poveste, tov. Csiki, ne-a ex
plicat unul dintre principiile importante ale sistemului comunist: 
„Partidul comunist, când dădea afară pe cineva, pe un conducător, 
nu-1 dădea așa odată, du-te! 11 punea într-un post mai mare. o 
săptămână-două, și apoi du-te de unde al venit!"

„Făcea vorbire de trei 
ore fără hârtie”

La L.ucrtțiu Pătrășcanu, comuniștii se uitau ca la o zeitate. 
Ei a un fe] de „unde Pătrășcanu-apare, soarele răsare". Obișnuiți 
să se adreseze „maselor largi populare", reduse, de fapt, la câțiva 
gură-cascâ, doar buchisind cu greu discursul întocmit, pe o coală 
de hârtie mototolită, de vreun tovarăș absolvent a șase clase pri
mare. activiștii de partid ai acelor vremuri erau, pur și simplu, 
complexați oe cultura unui adevărat intelectual. Iar Lucrețiu Pă
trășcanu era unul dintre aceștia. „Odată, când a venit la Peva, a 
făcut vorbite de trei ore fără hârtie — își amintește, cu admirație, 
Csiki-nerw. Păcat de el însă, că era naționalist".

Ge însemna naționalist în gândirea celor nici o mie de purtă
tori r.i carnetului însemnat cu secera și ciocanul se știe, acum, 
bine Boișevițl până in măduva oaselor cu doctrina lansată de 
Moscova, conform căreia România era un stat multinațional și 
pe care ei ș.-au introdus-o în program în 1925, cei teleghidați de 
pe zidurile Kremlinului cunoșteau — așa cum s-a văzut în final — 
un singur medicament împotriva celor care simțeau, cu adevărat, 

‘ ' ' i GLONȚUL Lui i s-au id.iugat, mai apoi,
alte „remedii": CANALUL și TEMNIȚELE.

Ilegalistul Cotoț bazat cariera politică
pe o scrisoare

■ Csiki-neni îl confirmă pc Caragialc
Acum la noi în oraș, mai sunt 

doi ilegaliști. Au fost, inițial, 
șapte. Despre tovarășul Iosif Co
toț, tovarășa Csiki nu are o părere 
prea bună. Intr-o zi, în fața ca
sei de cultură, tovarășul Cotoț 

povestea tovarășului Momeu ce 
isprăvi săvârșise dumnealui pe 
vremea când partidul din care 
făcea parte număra exact 512 
membri. Momeu era, la acea 
dată, președintele consiliului mu

nicipal al sindicatelor. Csiki-neni 
se afla prin apropiere și, ca orice 
femeie, trage cu urechea. Când 
cei doi termină conversația, fe
meia apare în fața lor și-i zice, 
de la obraz, tovarășului Cotoț: 
„mă, tu de ce minți? Că ai făcut 
pe dracu’ ghem! Tu n-ai fost a- 
restat niciodată. In '29 tu speriai 
iepurii prin pădure cu meșteriil" 
Ala ar fi tăcut mâlc, „Cotoț avea 
o cumnată ce era gospodină la

spital. Aia i-a dat o scrisoare ca 
s-o dea mai departe. Cotoț o ci
tește și o mai arată unui prieten. 
Aia a așteptat și l-a purat. Dar 
nicj Ceaușescu n-a fost mai breaz. 
Ala i-a dat cu ruda în cap pa
tronului și ăia l-au băgat la 
pușcărie." Csiki-neni ne confirmă, 
încă o dată, că o carieră politică 
la români se face pe baza unor 
scrisori. Pierdute sau doar citite 
de cine nu trebuie.

Pagină realizată dc :
Mihai 
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I Felicitări cu îinalul ras I

„Moartea mea a fost 
sa ascult procese”

‘ i orice comunist ••.lcvârat. 
tovarășa Csiki nu s-a temut ni
ciodată de viața. Și nici nu a 
fos* geloasă niciodată. „Dracu o 
fost geloasă pentru un bărbat", 
ne declara ca toată sinceritatea 
interlocutoarea noastră. Totuși, 
in 1910, în plina strada, a bătut-o 
„mar", pe amanta primului său 
soț Motivul nu a fost gelozia, ci 
faptul că ac- ,ista |i fi făcut o 
afirmație grava. .S-a dus la una 
care vindea țigări (aceasta o 
cunoștea și o lespccta pe fost i 
ilegalistă; și i-a divulgat că soțul 
tov. Csiki v-a divorța de ca, „că 
pw cine a luat el, pe o proastă 
«I române, i".

amentul național nu u per
mis .--.i acra.tă f.iplă i rămână 
msaurționata Asteptand-o la un 
"Jț. ziu i îu anii.iz.i ni.ire, Zam

fira Csiki și-a înfruntat rivala 
e i demnitate. Di.ial.i ,- u o scân
dură mân i ilegalistei „umbla de 
parcă era l.i curent electric". 
Adveisara strigi ca din gură de 
șarpe, dar ureche.î celei caic a- 
vea dreptate.| in mână era suidă 
Ja durerea dușmanului.

Dcd vinovată, amanta soțului 
inain'eizâ plângere la tribunal. 

»pi proces? am avut cu ea, n<- 
povestește mai d -p, i te Csiki 

n in, cl pieră-. In Ungaiia și <u 
rut '€, minasem ru ca".

Până la urmă adevărul a trium
fa'.. Pior- ui n fost câștigat de 
•<rt. Csiki Faptul eâ a trebuit să 
timid,. atât de mult prin sălilo 
• ribui aiului nu a fost o problemă, 
f>entru că, așa ciupi cum ne a 

i,nat. „moartea im a n fost să 
«. uit procese".

P.in.t să vândA porcul

S-au închis gran țele
H l’nori, |H»r< iil <• măsura

f ând Transilvania trecuse la
tariiiin.. ,e opi rațiunea de ingrășare a porcului. Urma să-l sacrifice I 
de Sfântul Ignat, ca iarna să-i găsască cu cămările pline. I

Intre timp, cel de al doilea soț al tovarășei Csiki s-a dovedit 
a fi un foarte fin analist politic și plecă, din vreme, spre Buda- I 
pe.ta. mi ranias înțeleși ca dumneaei să-și urmeze soțul și la bine 
ba chiar, și la iau. Cu lin amendament: întâi să vândă porcul. |
După aceea, ii tâlnirca de la Buda (sau de ]a Pesta) ar fj avut |
alta încărcătură emoțională. Când buzunarele îți sunt burdușite i 
cu cărămizi de bani, altfel vezi viața. Necazul era că prețul por- j
ciilui, in acele vremuri tulburi, crescu peste măsură și nu se prea ■
găseau inv.ti rii Oamenii veneau, întrebau și apoi' fluierau a I
pagubă. Bani grămadă nu avea nimeni în cantități suficiente. I
loți voi, ij să ia porcul în rate. D.ir familia Csiki nu mai putea 1 
aștepta. Tot turguindu-sc cu potențialii cumpărători Csiki-neni a 
canslatat, cu surprindere, că s-ati închis granițele. Așa se face .
’ă Regali-ta Csiki Zamfira a trecut din România în România, în I
mod clandestin. Dar asta e .te o allă poveste. Povestea internațio- i 
n.i'.iiniiiliii proletar. |
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tuturor lucrurilor
unguri, familia Csiki tocmai

păstrează, cu sfințenie, niște fe
licitări. Sunt din acelea „STAS", 
alcătuite, după tipic, cu ocazia 
a nu știu câteia aniversări a re
voluției de eliberare națională, 

antifascistă și antiimperialistă 
sau a întâiului de Mai. Cu ele, 
potentații zilei zgândârcau orgo
liul supușilor ,și al celor care se 
făceau că gândesc și muncesc în 
chip comunist.

Semnăturile de pc felicitările 
tovarășei Csiki sunt mai ale tu
turor celor care s-au odihnit pe 
scaunul moale de prim-secrctar 
al municipiului: tovarășii Viorcl 
Faur, Barb I’etre, Negruț Clement, 
Resiga Ion, Radu Bălan, Teodor 
Naș. S-au ostenit să-i transmită 
cele mai bune urări și tovarășii 
secretari de compartimente: Dra
go# Romuluț. Nicola Aurel, Io- 
văncscu Constantin, Iuga M iria.

Interesant este că, pe cele ex- , 
pediatc ilegalistei, lipsește finalul 
„vă urăm noi succese în activi
tatea viitoare". La toate această 
propoziție mobilizatoare, menită 
a cataliza energiile destinataru
lui, este ras. Cu lama „Sputnik'',
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lntr-o cutiuță, bătrâna 
câteva fotografii. Mai vechi 
mai noi. Tot în cutiuța

Odată, când a \ cnit la Deva

Soțul
® Sosise cu indicații preți

Era in pm-iș'iida tulbure a ani
lor patruzeci. Nici tovaiiișa Zani; 
fi1 i nu-și mai amintește exact* 
Ilegaliștii, cu puțin peste 500 la 
număr în toata țara, începeau sa 
ia- . din cuibui il conspirative.
J.imurile sovietice le usigui iu 

spatele, așd că aveau create toate 
condițiile pentru a zăpăci, în 
voie, poporul. I i se recomanda, 
îiră. a dea dovada, in continuare,

Anei Pdiiker
nasc
dc . uța spoi H.i, deoarece 
dușmanul nu domnie. El este 
veșnic treaz.

O .'.icvcnță din om-m fundal 
a constitui! o sosirea, Ja Deva, 
a soțului Anei Paiikcr. Csiki-neni 
il aștepta împreună cu câțiva 
tovarăși. Când garnitura dc va
goane s-a opiit, printre cel care 
coborau din tren au remarcat 
trei piMsoane îmi inși care nu

purta barba-n
atingeau cu nimic atenția il 
încadrau pe altul. Acesta avea 
o barbă mare și purta, pc cap, 
o pălărie cu boruri largi c.irc-l 
acoperea fața. „O fi fost Iorga", 
am încercui să bag o strâmbă. 
„Pa nu. a lăspuns Csiki-neni, 
era ala, bai baiu’ lu' Ana Paukcr. 
Când mi ajuns tinde o trebuit, 
am văzul cu barba era in falș.

Și o dat-q jos". „Si care a fost 
scopul vizitei lui?",am întrebat 

în cor, încordați la maximum, 
Răspunsul ne-a desumflal: „Ve
nise cu indicații. Cum să ne fe
tim dc dușman, că vin ăștia cu 
benzină și ne dau foc." A tre
buit „să recunoaștem" că, pentru 
o asemenea sarcină, deghizarea 
era absolut ncce iră. ,
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Dacă e joi,
Pagină realizată dc :

Miliai BARBU

Mircea BUJORESCU

Vali LOCOTA

Paul NICULESCU 

Glicorghe OLTEANU,

Genu TUȚU

Tiberiu VINȚAN

RĂSUNA VALEAÎ
...Că e grasă / Că nici GHfRMAN nu-i acasă »

Deși are televizor acasă

Mar ia - nani n-a auzit de C. C.
■ Cu toate acestea el i a mângâiat cățclnl

Căruța cu paiața

FILMUL CU PROSTI
J

— A. auzit ce-a zis prostul?
— N-am auzit ce-a zis prostul!
— Zice că ne-aduce-n frunte un alt prost.
— Ni contează, am mai avut noi proști.
— Bine, dar ne-aduce-un prost din altă țară, mai proastă decât 

Proasta noastră
— Nu contează, bucuria proștilor e schimbarea proștilor...
— Nu fu prost! Nu vezi că toți prostii ne prostesc și noi 

praștii ii credem?
— Prostule! fine minte de la mine Prostul proștilor — că în 

n-ostia asta de viață nimic nu e mai prost decât să-i crezi pe proști.
— O.K 1 Ș> acum să-ți explic: Nimic nu e mai rău decât să-l 

-•ezi pe prosi-prost și pe prostul satului, prostul colectivului de 
oameni ai muncii. Până una-alta, nu-mi aminti de o vorbă celebră: 
„Cine face pe prostul, poate să rămână așa..."

N. PROSTITU

---------------------------------------------------------7

ROMUL, 
ce mișto
sună acest
cuvânt
Despre numărul m..ic de ilegaliști apăruți 

după 1944 in raport cu numărul microscopic al 
tovarășilor care au combătut inainte de această 
dată a circulat un banc care explica totul: „pu
țini am fost, mulți am rămas". Pornind dc aici, 
romii ne oferă una din cele mai plăcute surprize. 
Sa ne explicăm: compatriotul nostru di. Nicolae 
Gherglie este cel mai mare specialist european 
in problemele romilor. De la domnia-sa am 
aflat că România prinții- multe și nenumărate 
bogății, posedă o treime din numărul total al ți
ganilor <iin Europa. Domnia sa evaluează nu
mărul total de romi din țară intre 1 800 000 și 
2 500 O00. Iți vine să crezi ca numele țării vine 
de la ROM și nu de la ROMA. Dar cu toate a- 
ceste cifre amețitoare l,j recen mântui de anul 
trecut și-au declarat apartenența la etnie exact 
409 720 de suflete. Unde este difeiența? Om 
t i- vi vom vedea

ROMUL DE LA MANCIIA

Tocmai ieșisem din Complexul de alimentație 
publică din Vulcan, pentru a-i conduce la ma
șini pe Cătălin Crișan și invitații săi, când 
Maria G., cunoscută mai mult sub numele de 
Maria-neni, trecea pe-acolo cu nelipsitu-i cățeluș 
în brațe. Plăcându-i foarte mult cățelușul cu
noscutul solist nu s-a putut abține și l-a mân
gâiat. Gestul nu i-a scăpat prezentatorului Oc- 
tavian Ursulescu. Care a atenționat-o pe Maria- 
neni să-și noteze, cu roșu în calendar, data și 
ora la care „celebra vedetă care apare și la

televizor, Cătălin Grișan", i-a mângâiat cățelul. 
Dar cu toate că a îecunoscut că are acasă tele
vizor, Maria-neni a întrebat mirată: „Da cine-i 
maică. Cătălin Crișan?"

Fără a răspunde la întrebare, delegația ar
tiștilor s-a îmbarcat în autoturisme — nu înainte 
de a solicita încă vreo câteva sticle dc bere și 
vin, „că tot au rămas pe masă" — și duși au 
fost. Iar Maria-neni se mal întreabă și acum; 
„Cine o fi, ăsta, Cătălin Crișan?" Chiar așa!

MUZICLONUL AFON

Căzând de la etajul zece

A demolat o „parabolică”
(■ Proprietarul antenei a cerut despăgubiri

Ah! băutura... Gâte nu face omul pentru ea și din cauza ei. 
Se arunca și de la etajuț zece. Așa a pățit, nu chiar cu mult timp 
iu urmă un personaj din Lupeni. De câte ori avea chef de băut, 
încăleca marginea balconului, amenințându-.și consoarta: „Dacă 

nu-mi iei de băut, mă arunc!" Și-i lua biata femeie. Oricum, ma
nevra asta nu putea să țină la nesfârșit, lntr-0 tristă zi, fiind deja 
bine „pilit", omul alunecă și cade în gol. La etajul patru, chiar 
dedeșubt, se afla o antenă parabolică. In urma impactului, para
bolica s-a-ntors pe dos, căpătând și o „față" umană. Cetățeanu a 
decedat. Și, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, proprie
tarul antenei a cerut despăgubiri. Dacă le-a și primit, asta contează 
mai puțin. Cât despre morți, numai de bine.

PARA(D1A)BOLICA

Pentru că nu i-a plăcut cum il arată

Și-a tras un pumn in oglindă
Caz concret, petrecut inlr-una 

din serile acestei săptămâni în 
localul „FAN-CLUB" din Vulcan. 
Unuij dintre consumatori i-a 
venit o poftă nebună să vadă 

cum arată. Pentru a-și satisface 

plăcerea asta a fost nevoie doar 

sâ se întoarcă spre perete. Pe

rete pe care se afla o oglindă.
După ce și-a contemplat mutra, 

s-a declarat profund nemulțumit 
dc felul în care aceasta îl înfățișa 
Și, dintr-un pumn, a făcut zob 
obiectul respectiv. Pe lângă el, 
regina rea din Albă ca Zăpada 
a fost o blânda domniță.

MAN IN T1IE MIRROli

„Săgeata”... 
BEAI-M AN

Așa l-a botezat Dan Bittman, 
vocalistul Ilolograf-uiui. acum 
vreo câțiva ani. Pentru iuțeala 
și îndemânarea lui.

Numele său in acte este de 
fapt Eugen Stâncioiu. Dar cine 
mai .știe asta? Poate doar conta
bilul formației Acustic, unde fi
gurează pe statele de plată. „Să
geată" nu se plânge niciodată de 
nimic. Face doar spirite de glu
mă. Întreține întotdeauna buna 
dispoziție Fie că este la nuntă, 
în sala de repetiții sau la un 
spectacol de anvergură. „Săgeată" 
își ia rolul în serios, nu negli
jează nici un detaliu. Când at
mosfera este câteodată mai ten
sionată, „Săgeată" găsește ceva 
de dezamorsat momentul.

Cu părul său de rockcr, lusat 
pe spate sau prins într-o coadă, 
„Săgeată" se contopește cu bu
toanele și aparatura de concert, 
făcând ca sunetul filtrat de el 
să capete dimensiuni corecte. 
Glasip vedetei de pe scenă, acu
ratețea instrumentelor formației 

trec absolut obligatoriu pe la 
„Săgeată".

Așa a fost si la „Cântecul adân
cului", unde „Săgeata" m-a con
vins că, de azi înainte, nu-i voi 
mai scrie numele între ghilimele!

ROB IN GOOD
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»/ZZZZZz.țzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ.

Zgomotul prea mai<> strică, 
Așa că, mai bine răsună 

îneci, ciur sigur !

Fondurile lor lixc suni

Nesimțirea, 
traficul de

Câțiva băieți destepți sliu să adune

Hâtru regi la un loc
G In enn-pt plasează jokerul

influență, furtul
l i ai :î bi-, o, i b;. ileț in 

care ■’> nu afli o jucărie menită 
a vid ' de mărunțiș buzunarele 
ch- ntelei. Jucărioarele fac dcli- 

, iul puștilor de la 13 nn in us 
Dar nu numai Od.itâ cu mai inia 
mizei, cutiile ;hs!.< î elc-elionice 

pot să-ți doneze sau -ă che
le . .că cl>- sumo caprin- intre 

cincizeci șl o sută și ceva de 
mii. De aceea in jurul ecranelor 
care afișează Jokeri, ași, |>opi 

dame, valeți, dec irj și tot ce mai 
e sub ei, au început să roi imî 
<e‘ățcni de toate vârstele

Unul dm ăștia, care deunăzi 
apaș i cu smig biiloaii<-l< sculei, 
mi-a șoptit că, din Lupeni, s-a 
ridicat o gaș-a de flăcăi care 
„spc-im" i tu dc tot bietele ipa- 
r -fe. Băieții lucrează ergmnz.it, 

In echipă. Intra in bar, văd ca
ri i nui sul. după care meseriașul 

postează în fața pochcrașuliii 
eh-ctronic. Cei cu galei ia țin și 
de -.ase. După ce a plătit — a, i 
di- ochii lumii — impulsuri de 
vii-o mic d< Iii, insul instalat 
la comandă încep-- operația Cu

precauție, dă la o pai le geamul 
de proiecție a ecranului. Apoi, 
cu o 'larma, face legătură directă 
intre o bobină și contactul cheii. 
I raieiil in icc-.t lei, aparatul in- 
ccpe să dea impui-.uri cu giâ- 
niada, iar specialistul , sigm d> 
cășjg. Asi i, d -'.igur. dacă nu 
ciinn t e bun.rliit de vreun bă
gător de '.Ciimâ al localului. Dacă 
treaba ține, ecliip ijiil ridică suma 
câștigată cu alâla surioare și plea
că. Urmează un all bar. la cari 
figura se repetă.

ASUL DE (NU) PIC \

Multe suporta Ru»ul. 1 s-au pus atâtea in ciiieă, încât in Valea 
Jiului el a devenit o formă dc relief: dealul Rusii, l’c carca accs- 
tui mujic se construiesc cabane. Și, cltipă cum veți vedea, cu orice 
lorțc și cu orice mijloace.

o Dacă ești prole-.or. îți exploatezi studenții rcstanțicri. fi 
duci acolo I i sfai ~it dc s.îptammi , eu o tablă de slănina și o 
■ticlii de rom in sliaiță, le cxpli i ce au de lucru și te mai întâl
nești c i ei ni'mm la examen, in toamna. Nu va pica nimeni, daca 
n place mm ca.

• Da eșt in imr *,i ai pensionari la sector, prnccde..i la lei. 
In plus m avantajul ga d" la locul d« mim . poți lact- rost -,.i de 
materiale ce.* con-irm-ții, tini avulul nostru „al întregului popor".

Stucicnți .‘„m pensionari, t'-ți se bucura la Ici de aerul laie al _ 
înalțimiloi Tare e bine .colo sti», pentru unii! Chiar dacă vor că
dea. fondurile lor fixe vor ramime. Ele se numesc: nesimțirea, 
tmiiciil de iiil'lu nță. lui Iul r:i n codru. Dar cine sa .iuda? De n-.l.i 
e codrul!

NENEA IANCU

ergmnz.it
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HO!'/, ‘SCOP
BALANȚA — C LINELE
t>-1 puica să mirați in posesia 

Ui Ci ."mc considerabile de tȚam 
sau i Stabiliți O relație bcneUca 
pen'r i bugetul dv.
SCORPION — MISTRE |
Azi aveți tendințe de sensibi

li/ne a Lui Ui dv. interior.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Va zbateți enorm pentru a nu 
pierde curss de la care ați bene
ficiat enorm vână acum.

C APKK r N — BOL
Unele necaz n ce pol să apara 

azi. -unt con. -ate de reu-șiiele 
celor apropia V.

\ ars,\TOf: - tigru
Dcventț! usc isâtori. Dar — 

atunci când trcb iie — știți 
proti iți le un icret pe care 
11 d -imeți

1 E ȘTI — II FURE
«. A . sunteți aii și spre ocul

tism. l’uleți insă să vă ocupați 
^i d< •numite acie caritabile.
- 4 BERBEC — OR 1GON
. | Aliat la strâmtoare veți obține 

gUi ajutor ami il din partea u- 
ti«ă persoane m tinere.
v TAUR — ,»ARI’E

1 Tentru dv. e recomandabilă 
munca în colectiv. Azi aceasta 
ar putea da rezultate mai bune 
dicc.it altădată.

GEMENI — CAL
Cont actele. publice nu vor in- 

târri.r astăzi. Așa cum nu va 
întâi zm nici simpatia unor per
soane,

RAC - OAIE
Financiar, nL. s-ar zice că stați 

rau. Deși efortul pe care-1 depu- 
ne-ți este imens.

LEU — MAIMUȚA.
Deși vi se pun multe piedici, 

o rnai vecl'.e ambiție a dv. pare 
â avea nur1 șanse de reușită 
acum.
FECIOARA — COCOȘI L
Gciza financiară in care vă a- 

flați vă împinge la a face împru
mutul i luai te serioase.

i

PROGRAMUL 
TV

7,<W TVM.
10.09 Actualități.
lu.u'.» Calendar.
I9.J0 Desene animate
11. "0 Limbi străine.
11,40 Calatorii.
12. » Fum serial.
Lî.tW 1001 audiții.
I !.<>J Aciuau ați.
II. 10 TVR lari.
l 1 VR Cluj-Nap«>c<1. 
Ib.iri Reportaj economic.

Cionografii, 
l",lj Actualități.
L. 1 Repere tr.in sil vane. 
17,39 Repere moldave. 
10.49 Fața in fața.
19.00 Gong 1
I '. Desene animale. 
BO.UO Actualități. 
2<M0 Publici, ile.
tl* 15 Studioul f ononiic. 
îl,Ib l'ilm serial. D.illas. 
22,10 Publicitate.
22 I » Alfa și Omega.
21,1.1 A'-tu dilați.
23.3 > Scară de balet.

D A G S T V
ora 19. Suspect — polițist
or i 20,30 Revista presei
ota 20,35: Centura neagră —

flrir- niuțiilc
ori 22-, Geroniino — western _

po este i tragica a ultimilor in- 
d' ni liberi luptj lor pentru 
lil»ei lak.'.

s < o, v
prin S(

Favior” SA Oiaștie ?! ’ TINDE
„GM INI ERNATION\L COM1MPEX“ SRL 

Lupeni
a deschis un nou magazin de prezentare și vânzare 

EN GROS și cu AMĂNUNTUL — confecții din blănuri 
pentru copii, femei și bărbați — in Lupeni, B dul Păcii, 
17 (fostul depozit C’LF).

Zilnic, între orele 8—16. (0126296)

Aborigenii australieni

\ULCANSC „\V1LLKRAI T“ GEN. CO. SRL 
ORGANIZEAZĂ 

EXCLiSsiE LA CLUJ NAPOCA (CARITAS)
Începând de marți, 26 octombrie 1993, punem Ia dis

poziția celor interesați un autocar IKăRUS care va face 
ruta URICANI — CLUJ-NĂPOCA în fiecare marți, joi și 
sâmbătă cu plecare din Uricani ia ora 16.

înscrierile se fac zilnic la:
URICANI — stație autobuz cap de linie între orele 9—13; 
LUPENI — cinema „Cultural** 1G—18;
VULCAN — magazinul Auto moto 10—11;
PETROȘANI — restaurant „Optim** (fost Modern) 18—20.

Costul excursiei este de 5 000 lei, dus și întors.
Informații suplimentare puteți obține la toate punc

tele de înscriere sau la telefoanele: Petroșani — 541008 
bau 514955; Vulcan — 570211, intre orele 18—21.

IMPORTANT !
Se garantează depunerea banilor in timp record și 

întoarcerea in aceeași zi. (0126311)

a

ANIVERSARI

I
COLECTIVUL Fabricii de 

pâine Bârbătcni urează doam
nelor Veronica Pîrvuleț, Sabi
na Stamp și Ana Blaga, cu 
ocazia ieșirii la pensie, multă 
sănătate, fericire și „I.a mulți 
ani I". (0126294)

I

O inimă mică, care bate numai 
pentru tine, alături dc inima ta, 
„Dan", îți dorește ca, începând 
de la al 36-lea trandafir împlinit 
și a celorlalți râmași până la ul
timul trandafir al vieții, să-ți 
fie plini de iubire și dragostea 
oferită, alături de un sincer, căl
duros „T„a mulți ani Gu multă 
dragoste, „TIȚI". (0126302)

T,A ÎMPLINIREA minunatei 
vârste de 13 ani, dragă Angela 
Buiai (Llca), mama, tata și frații 
iți urează multă sănătate, ferici
re, b iftâ si „I.a mulți ani !“. 
(0126300)

VANZARI

VÂND
venabil, stare foarte bună, 
peni, cartier Ștefan. (0126246)

FAMILIE tânără preluăm san 
cumpărăm contract garsonieră, 
l’etrila. Informații: Tudor Vla- 
diinirescu, 37/13. (0126281)

SOCIETATEA Mobilnx vinde 
lemn de foc, fără TVA — preț 
12 000 lei. Telefon 543183 (vizavi 
IUM Petroșani). (0126309)

VÂND autocamion IFA, 5 tone, 
Volk'.ivagen Pasat, electromotor 
ARO. Telefon 5)3183 («itr. Uzinei, 
vizavi IUM Petioșiini). (0126310)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani Aviatorilor, 26/21 Re
lații : ap. 23. (0126307)

VÂND autocar RDT, an fabri
cație 1987 autobuz IKAliU.S 255 
și autocamion HA. Relații : 
troșani, slr. Zorilor, bloc 
(0126308)

Trabant 601, preț con-
Lu-

Pe- 
2/15.

VAND dubiță Ford Tranzit Die
sel, negociabil. Petroșani, Avia
torilor. 56/48.

VÂND urgent Dacia 500 Lăs- 
tun, preț 400 000, negociabil. Te
lefon 5501 12. (0126295)

VÂND mașină de înghețată 
(nemțească), mașină de produs 
sifon cu sirop la pahar, tuburi 
do bioxid, ambalaje pentru su
curi. Telefon 544181. (0126244)

OFERTE SERVICIU

i

SOCIETATE angajează van- 
zăloare. Condiții : vechime L
minim 5 ani sector textilc-în-1 
călțăminte, vârsta până la 35 * 
ani, domiciliul stabil in ora
șul Petrila. Relații: telefon
545391, orele 10—20. (0126285)

SG ALPIN TAAI SRL anga
jează tineri alpiniști și speologi 
pentru lucrări de alpinism indus
trial. Relații : la .sediul firmei 
din ' :Ican, Lângă magazinul Ti
neretului, in zilele de 21—22, 
16. (0126304)

ora

Pe-
me-

o-

FAMILIE cu domiciliul în 
troșani, caut femeie pentru 
naj. Relații : telefon 545391, 
rele 10—20, 542131, după ora 20. 
(0126286)

PIERDERI

P1ERDUT legitimații bibliote
că și periodice nr. 369 și 84, o 
liberate de UT Petroșani. Le de
dai.lin nule. (0126299)

PIERDUT contract Închiriere 
pe numele Condurachc Constan
tin, eliberat de RAGGL Vulcan, 
11 di clar nul. (0126290)

(otnliannl de opinii ji informații „ZORI NOI" apare sub 
SOCIEIA|II COMERI lALF ..ZORI M>l“ > 

înregistrată |rt R.gisfrul (omcitulm -ul>
nr J 20/621 /19‘JJL ~‘
< >nt 307060201 — in 
■1< '171610 — în dolari

Director. MIRI EA
Dircclnr

lioc.n/tN

lei — llt H .„ii
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Aborigenii australieni aii anun
țat că vor boicota Jocurile Olim
pice din anul 2 000 cc vor avea 
loc la Sindey dacă guvernul de 
la Gamberra nu va modifica pro
iectul legii referitoare la dreptul 
asupra pământului.

Aproximativ 600 dc șefi abori
geni, reuniți la Gamberra în 
cursul acestei săptămâni, au a- 
nunțat că vor cerc țărilor afri
cane să boicoteze Olimpiada de 
la Sidney, dacă guvernul premie
rului Paul Kealing nu va reveni 
asupra propunerilor care încearcă 
să pună de acord revendicările 
aborigenilor privind proprietatea 
asupra pământurilor cu dreptu
rile de exploatare ale companiilor

miniere. Aborigenii intenționează, 
de asemenea, să trimită o dele
gație în Marea Britanie pentru 
a cere reginei Elisabeta, șeful 
statului australian, să nu sem
neze această lege, ce va fi supusă 
Parlamentului. Aborigenii se 
opun acestui proiect de lege, 
care, după opinia lor, le neagă 
dreptul de a decide asupra pă
mânturilor și pe care ei le re
vendică. Acesf concept a fost 
recunoscut de înalta Curte prin- 
tr-o sentință din 3 iunie care 
combate doctrina „tcrra nullius“, 
conform căreia Australia era o 
țară nelocuită și care nu aparți
nea nimănui înainte de sosirea 
coloniștilor britanici în ianuarie 
1788.

Războiul gangsterilor 
în Japonia

De la o mică dispută întro cei 
ce patronează casele cu jociuă ds 
noroo s-a ajuns la un adevărat 
război, primii] act fiind rănirea 
gravă a unuia dintre cei impli
cați cu o sabie de samurai. La 
•interval de numai câteva ore, 
cele două mari organizații gangs- 
terc.ști din Japonia se aflau în 
război. Războiul sângeros întro 
marele sindicat al crimei Yama
guchi-gumi și banda Kyokuto-kai. 
din vara trecută, este exact ge
nul de arte de violență pe care 
poliția japoneza a promis că îl 
va opri, promisiune făcută cu 
doi ani in urmă, când s-a adoptat 
o nouă lege antigang,

■Noul războj al răufăcătorilor 
dâ apă la moară celor care criti
că poliția și o acuză câ a obținut 
prea puține succese în lupta îm
potriva crimei organizate, chiar 
având o nouă bază legislativă, 
notează, într-un comentariu pe 
acest subiect, agenția Associated 
Press.

„Nu s-a schimbat nimic semni
ficativ. Acum avem de-a 
cu un însemnat caz-test și 
oe poate face poliția este să 
curgă la vechile metode" — 
opinia juristului Musatsugi Iishi- 
ba, fost procuror, specializat în 
investigarea cazurilor in care 
este implicată crima organizată.

Se apreciază că in bande orga
nizate în Japonia există aproxi
mativ 96 000 de gangsteri iar lup
tele dintre grupările rivale pro
voacă o mare emoție in Japonia, 
țară în care, de altfel, există un 
nivel redus al violenței. Cu foar
te puține excepții, notează AP, 
armele da foo sunt strict interzi
se, împușcăturile sunt rare, iar 
străzile marilor orașe sunt în 
general sigure și te poți plimba 
liniștit po timp de noapte.

Alarmată însă dc marile răfu
ieli ale lumii interlope, poliția 
japoneză a cerut o nouă lege, 
caic a și fost adoptată acum, doi 
ani. Insă nu s-a reușit neutrali
zarea marilor bande iar numărul 
membrilor acestora nu a scăzut 
în mod semnificativ, după apli
carea noii legi.

Incidentul din vară a izbucnit 
la un joo mah-jong, adversarii 
fiind întâmplător membrii celor 
două grupuri. Acuzându-s® reci
proc de a fi trișat, cei doi s-au 
luat ia bălaie, unul a atacat cu 
sabia, iar la câteva ore un gangs
ter din Kyokuto-kai era ucis iar 
alți trei grav răniți. După aceea, 
„numai" doj morțl insă aproape 
50 de lupte între grupările rivale, 
la nivel național, insă majorita 
tea la Tokio, unde .*e află cartie
rul general ,și statul major al 
b.mdcl Kyokuto-kai, care numără 
aproximativ 2700 de „soldați".

„Avem mult de lucru, spune un 
conducător de grup afiliat la 
Kyokuto-kai și care își desfășoară 
activitatea în special la Kabuki- 
cho, cunoscută zonă de amuza
ment a capitalei nipone. „Pe aici 
au cam început să șuiera multe 
gloanțe", declară șeful unui grup 
care a cerut, evident, să-i fie 
respectat anonimatul.

După două săptămâni luptele 
s-au rnai potolit. Sa pare că po
liția a acționat eficient. AP ser 
nalează însă că, spre deosebi 
de Statele Unite, în Japonia nu 
există o lege care să 
confiscarea bunurilor 
bandele le-au dobândit ilegal.

Alți avocați au însă o opinie cu 
■ totul deosebită și anume că noua 

lege încalcă drepturile umane 
ale gangsterilor, prin limitarea 
libertății de asociere și de expri
mare i mai mult chiar, clanul 
Yamaguchi-gumi a adus această 
problemă in fața legii tribunal:' 
lui.
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clanuri gangslerești ale Japoniei:

• Yamaguchi-gumi — este cea 
mai mare bandă organizată cun 
Japonia și una din cele mai mari 
din lume. Numărul membriloF 
ei este estiat între 23 000 și 30 000. 
Banda, care își are bazs in ves
tul Japoniei, a fost creată 
Ilarukichi Yamaguchi, în. 
Recenta acțiune a poliției 
permis actualului boss, Yoshinori 
Walanabo, să spo/cască numărul 
„trupeților", deoarece grupurile 
mici do gangsteri nu au mai pu
tut face față poliției.

• Sumlyoshi-kal — Cu circa 
8000 de membri, este concentrată 
ma[ ales în zona Tokio șl este pe 
locul al Il-lea în ierarhia crimei 
organizate în Japonia. A fost 
creată în 1913 de Jusakn Abe. 
După preluarea conducerii, In 
urmă cu doi ani, de actualul șef, 
Shigeo Nishiguchi. banda și-a 
extins influența șt în nord-estul 
țării.

• Inagawa-kaj — are baza tot' 
în zona Tokio și are circa 7400 
de membri din Japonia privind 
legătura întro politică și «rima 
organizată. In 1991, bossul, Su- 
stimii Ishil, avea legături cu cei 
mai mari oameni de afaceri șl 
importanți oameni politici, mer
gând până la fostul șef de guvern 
Noburu Takcshita. Ishil, care » 
murit anul trecut, este consider, 
ca a folosit influența lumii 
terlope pentru a-I ajuta pe 
keshita să preia funcția de 
mior în 1987,
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